Referat

Breddeaktivitetsudvalgsmøde
Dato 11-9-2017
Kl 12-18 Middelfart

Deltagere: Elisabeth Bay Jensen (EB), Eva Iversholt (EI), Charlotte Madsen (CM), Anja Heinsen (AH)og Dorte
Nørskov (DN)
Afbud: Jette Jønsson(JJ)
Dagsorden:












Landsdelsfinaler- status fra Anja vedr. dyrskuer
Fælles- Hvorfor er det attraktivt at deltage i Landsdelsfinale Hvad skal der være af tiltag?
Landsdelturnering- kvalifikation- distrikternes rolle
Hvorfor vil det være attraktivt at deltage i en turnering/kvalifikation?
Styregrupper- organisering
Hvem skal hovedstyregruppen bestå af? behov?
Økonomi-ressourcer fremadrettet
Heste Teamwork – kurser- stævner
Elevskole Cup
Næste mødedato
Evt.

Emne/Punkt
Landsdelsfinalerstatus fra Anja vedr.
dyrskuer

Int.

Tekst
105 x 95 bane i SYD -23000 besøgende
Ny bane til os i NORD- 50-60000 besøgende
Måske Bernstorffsparken livsstilsmesse ØST

Fælles- Hvorfor er det
attraktivt at deltage i
Landsdelsfinale
Hvad skal der være af
tiltag?

Vi holder Miljø og Parkour til landsdelsfinalerne (altså ikke noget HTW)
Lav input til Anja ang. Udfordringer i nogle distrikter ang. At holde bredde stævner i distriktetherunder tildeling af datoer m.m.
Ønske: Alle bredde stævne uanset deltager antal klubber bør være E stævner. BU skriver en
anmodning til bestyrelsen vedr. kategorisering af breddestævner og tildelingen af stævner af BU.

Landsdelsturneringkvalifikationdistrikternes rolle
Hvorfor vil det være
attraktivt at deltage i
en
turnering/kvalifikation?

Lave åben tilmelding til landsdelsfinaler, men der afholdes stadig kvalifikationer og de hold som har
redet kvalifikationer står først i køen.
Breddestævner kan kun godkendes af DRF (dette gælder kun kvalifikations). Breddedistrikts
formænd kan hvis det er et stærkt distrikt evt. være den som indsender datoer til DRF. Man må gerne
lave andre bredde klasser ved kvalifikations stævner.
Klubben tjener 1 point pr. ekvipage som deltager i turnering… der gives dobbelt point ved deltagelse i
landsdelsfinaler.
Værtsklub får 10 point for at holde en aktivitet, der er kvalifikationsgivende til Landdelsfinaler.
Ved hver landsdelsfinale kåres en landsdelsfinale vinder. Og der kåres også en turneringsklub.
Man kan godt tage i anden landsdel og hente turneringspoint?
Der kan hentes point hjem til både miljø og parkour hvis man deltager i HTW, hvor der indgår miljø og
parkour

Styregrupperorganisering

Åben gratis møde i landsdelen. Tilmelding via GO
I turnering kan man god starte i aktiviteter pr. dag

Ved landsdelsfinale kan man kun ride 1 ting pr. dag, men med mulighed for deltagelse i ny aktivitet
hver dag.
Der er et overordnet sæt propositioner som laves af DRF bredde. Styregruppen ved landsdelsfinale
kan vælge at undlade nogle afdelinger, hvis der ikke er aktivitet i den landsdel. (f.eks. Afd. C i
ponygames kan undlades hvis der ikke er deltager i landsdelen)
Økonomi-ressourcer
fremadrettet

Der er ikke noget på papir

Heste Teamwork –
kurser- stævner

Pt. En klub har søgt
Eva og Dorte opstarter ting til kursus

Elevskole Cup

Næste mødedato
Evt.

2 programmer i LD1 og 2 programmer i LC2
En klub kan godt deltage med mere end 1 hold.
Klubberne deles ind grupper af 3 puljer. Nr. 1 bliver parret med nr. 1 fra de andre grupper og deltager
i finalen.
Nr. 2 (afd.B) kan derefter ride mod hinanden og finde en vinder. De deltager ikke i landsdels finaler
Nr. 3 (afd. C) kan derefter ride mod hinanden og finde en vinder
Tilmelding d. 1/11
Forslag til finale, men ikke på plads
Ej aftalt

